Elektromonteur
Geplaatst op: 01 oktober 2021
Standplaats:

Blitterswijck / Horst (NL)

Functieomschrijving
Als Elektromonteur houd jij je bezig met alle elektro werkzaamheden, onderhoudt (preventief)
diverse elektrische systemen (preventief) en lost storingen op. Jij assisteert bij projecten waarbij
nieuwe onderdelen aan de productielijnen worden toegevoegd, wat de nodige technische uitdaging
biedt en een oplossingsgerichte houding vraagt. Jij zorgt dat de systemen zo goed mogelijk
functioneren.
Belangrijkste taken
• Correctief en preventief onderhoud aan elektrische systemen;
• Storingen op elektrisch gebied opsporen en oplossen;
• Revisies en reparaties aan de bestaande machines;
• Het meedraaien van storingsdiensten buiten reguliere werktijden;
• In acht nemen van de geldende voorschriften en veiligheidsregels;
• Eigen ideeën inbrengen m.b.t. verbeteringen van de machines.
Functie-eisen
• Een afgeronde mbo-opleiding richting elektrotechniek;
• Ervaring in de meet- en regeltechniek;
• In het bezit van een VCA-certificaat (of bereid deze te halen)
• Rijbewijs B;
• Energiek, enthousiast, leergierig en de wil om zich te ontwikkelen;
• Werken in dagdienst met consignatie (na een gedegen inwerkperiode).
• Ervaring als elektromonteur in een productieomgeving is een pre;
Arbeidsvoorwaarden
• Wij bieden je salaris gebaseerd op jouw ervaring;
• Goede pensioenregeling;
• 25+ vakantiedagen;
• Consignatie- en overwerkvergoedingen;
• Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer (afhankelijk van je afstand)

Organisatie
Walkro is een van de grootste champignoncompostproducenten ter wereld. Samen met 250
gemotiveerde medewerkers in België, Duitsland en Nederland zorgen wij voor onze eigen
grondstoffen, productie en transport naar champignonkwekers over de hele wereld en werken wij
elke dag aan de beste compost voor de beste kweker.
Waarom Walkro?
• Een uitdagende functie bij een stabiel bedrijf met concurrerende arbeidsvoorwaarden;
• Mogelijkheid tot vast dienstverband in zowel fulltime- als parttime functies;
• Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling;
• Diverse opleidingsmogelijkheden;
• Leuke collega’s!
Sollicitatieprocedure
Heb je interesse, stuur jouw CV naar HRM@Walkro.eu.
Voor vragen kun je ook contact opnemen met Magda van Dieten op telefoonnummer
0478538182.
Wij zien graag je sollicitatie tegemoet!

